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ماندن اعامل ما های ظاهری و باقیگذرا بودن موقعیت

دلیل

مغتنم بودن فرصت خدمت در جامعه و نظام اسالمی 

رضر نکردن فرد در دوره مسئولیت
در صورت انجام اعامل نیک با نیت خوب  

رقم خوردن بدترین رسنوشت درس ها 
در دوره مسئولیت در صورت نبود هیچ دستاوردی

رقم خوردن بدترین رسنوشت 
در دوره مسئولیت در صورت داشنت تأثیرمنفی

فی تقلب االحوال علم جواهر الرجالمؤیدامتحان بودن مقاطع حساس زندگی از جمله فرصت مسئولیترضورت

محک خوردن درست هر فرد در این مقاطع حساسکارکرد

شناسایی مواقع و مواضع امتحان با دید نافذوظیفه ما

دلیل ها در رشایط معمول ندیدن عیببزرگ شمردن محسنات و 

ها ها و نقصشناخت ضعفمثره

قدردانی موقعیت الهی خدمت به مردم، اسالم و کشور 

توجه به خطرات مسئولیت 

علت 
طرح بحث

هاتحت تاثیر قرار گرفنت دل گوینده با این نصایح و موعظه

امکان لغزش هرکس در مقاطع حساس زندگی و مسئولیتدلیل

مسئوالن دولتی

منایندگان مجلس

مسئوالن قضاییمخاطب

روحانیون 

نیروهای مسلح

های خطرناک و نقطه حساس مسئولیتگذر از پیچهدف

مي
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ي ا
ورا

س ش
مجل

های متنوع در مجلسحضور تخصص

امتیازات 

های مختلفمواضع سیاسی درست و بجای مجلس در زمینه

های گوناگون پخته شدن و به مثر رسیدن طرح 
مثره

بهرت شدن محصول در صورت همراه شدن
ی خدمتدانش با توانایی و پشتیبانی با احساس وظیفه  دلیل

ها و حرف دل ملت در رفتار منایندگان تجلی خواسته اهمیت 

مراقبت کامل  منایندگان بر منش و رفتار خود 

الزامات

هاکار بر روی لوایح و طرح

اهتامم به حضور جسامنی و قلبی در مجلس 

پرهیز از اهانت و به کاربردن تعبیرات ناپسند و سخیف 

رعایت انصاف

مجریه تعامل مناسب با قوه

همت بر انجام کار بدون حاشیه و با حسن نیت

های گوناگونپخته شدن و به مثر رسیدن برنامه
و لوایح تقدیمی دولت  
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مقطع حساس منایندگی مجلس

مسئولیت دولتی مصداق

مسئولیت رهربی



۳از  ۲

نمايندگان مجلس شوراي اسالميدر ديدار  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي
 1392/03/08

مي
سال

ي ا
ورا

س ش
مجل

امتیازات 

منش و رفتار خود  مراقبت کامل منایندگان بر

الزامات

هاکار بر روی لوایح و طرح

اهتامم به حضور جسامنی و قلبی در مجلس 

تأثیر رفتار و نحوه تعامالت مجلس بر رفتار و منش آحاد جامعه دلیل

حق مردم بر منایندگان اهمیت

ها مثل یک کار شخصیبرخورد با لوایح و طرحشاخص

های مجلس های ارائه شده در کمیسیوندقت در لوایح و یا طرح
مصداق

ها مطرح در صحن علنی دقت در لوایح و طرح

کار اجتهادی در صورت اهل فن بودن مناینده
کارراه

مشاوره گرفنت از دیگران در صورت صاحب رأی نبودن مناینده 

های آری، نه و یا ممتنع خالی از شبهه نبودن رأیپیامدها و لوایحعدم احساس مسئولیت نسبت به طرحنقطه مقابل

ها در برخی اوقات خالی بودن بسیاری از صندلی

هارشکت نکردن برخی منایندگان در رأی گیریرضورت
با وجود حضور در مجلس  

توجه به مسأله مطرح در مجلس 
مصداق

شنیدن حرف موافقان و مخالفان در مجلس 

عدم امکان رصف نظر کردن از حضور منایندگان در مجلساهمیت
به دلیل قوام یافنت منایندگی به این حضور 

و به کاربردن تعبیرات ناپسند و سخیف  پرهیز از اهانت

رعایت انصاف

های پیش از دستور نطق
مصادیق

اظهارات و بگو مگوهای منایندگان 

اثرگذاری مثبت و منفی بیان منایندگان 
در مستعمیِن مذاکرات مجلس 

دلیل
رغم درک زشتی آنآسان شدن تکرار رفتارهای زشت در جامعه علی

رعایت انصاف در مقابل همکاران مجلس

رعایت انصاف مجلسیان در مقابل دولت مصداق

قضائیهرعایت انصاف مجلسیان در مقابل قوه

و ال يجرمنّكم شنئان قوم علی اّال تعدلوامؤید

رعایت انصاف حتی در مقابل افراد نامطلوب از نظر ما ولو با دلیلمصداق بارز

تأثیر بیشرت رفتار مناینده مجلس در جامعهدلیل
نسبت به سایر افراد جامعه  

ضعف بسیاری در توانایی ضبط نفس
برای جلوگیری از بی انصافی متقابل  منشأ

فرما شدن توجه به تأثیرپذیری تدریجی حکم
عقل و فکر و آرامش و سکینه

توجه به تأثیر تدریجی حاکم شدن الزامات
بغض و کم کاری در مجلس بر مردم

 

ها در پرکردن جدول فعالیت کالن کشورنقش لوایح و یا طرحعلت اهمیت 

مباحثه با کارشناس

دقت، مطالعه و تحقیق

ویژگی

ترسیم مطالب در ذهن به صورت ُمحقَّق

فراتر رفنت عدم حضورها از نصاب جایزآسیب

قرار ندادن نقاط خوب تحت تأثیرنقاط بد در ذهنمعنی

هاانصافیهای بوجود آمده برابر بیالعملعکس رضورت
ها به جای تبادل محبت انصافیرایج شدن بی پیامد

خوشبین شدن و متعهد شدن مردم به منایندگان 
مثره

چهره بودن و در قله بودن منایندگان دلیلنزدیک شدن رفتار مردم به رفتار منایندگان 

مجریه تعامل مناسب با قوه

همت بر انجام کار بدون حاشیه و با حسن نیت

تعامل با رئیس جمهور 

مصادیق
تعامل با وزرا

حفظ حدود یکدیگر

پرهیز از ایجاد کدورت و تشدیدرشط
های طبیعی با دولت تفاهمیبی 

هاها و مؤاخذهبه دوش دولت بودن بارها، مالمت

دلیل
گذاری برای حرکت دولت با قانونگذاری خودنقش مجلس در ریل

« در رأس امور بودن مجلس» داشنت تصور غلط از آفت

ها ها و مساهلهگذشت الهی از کم و زیادها و مسامحهمثره

کمک مجلس به حرکت راحت دولت در ریل قانون 

گذاری و قانون از طرف مجریان رعایت حق مجلِس قانون
رشط

در رأس امور بودن خود مجلس نه منایندگانواقعیت

مؤید
و ال تهلكنی غاّم حتّی تغفر لی » 

« و ترحمنی و تعرفنی االستجابة فی دعائی

دو طرفه بودن تعامل قوه مقننه با قوه مجریهدلیلتعامل مناسب قوه مجریه با قوه مقننهمکمل
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الخطاب بودن قانونفصل

برگزاری پرشور انتخابات 

تشخیص اصلح از طرف مردم موارد

اهمیت دامئی انتخابات 

دلیل

اهمیت انتخابات پیش رو به دالیل خاص

انتخابات؛ مظهر حضور مردم علت اهمیت

امنیت، مصونیت و اقتدار کشور و نظام 

عزت و برکت کشور نظام مثره

ایجاد امکان برای حل همه مشکالت مردم 

قرارگیری همه همت و تالش مسئوالن در برگزاری پرشور انتخابات رشط

از بین رفنت تهدیدات دشمن با حضور مردم دلیل

های منترش شده از طرف سیاستمداران غربیبرخی تحلیلشاهد

معقول بودن قوانین موجود دلیل

متکین به قانون حتی در نارضایتی رشط

جریان یافنت روال قانونی تاکنونشاهد 

مصداق
متکین نامزدها از نظر شورای نگهبان

هادر مسأله احراز صالحیت 

آگاهی و بصیرت مردم ایران در مسایل سیاسی

مناسبزمینه
سیام به عنوان وسیله تشخیص و در اختیار مردم بودن صدا

تالش برای تشخیص اصلح و عمل طبق آن برای رضای خدا رشط

باالتر بودن آگاهی مردم ایران از متوسط کشورهای دنیاامتیاز

مأجور بودن نزد خدا در صورت انتخاب درست یا غلطمثره

های صحیح و قابل انجام به مردم ها و برنامهبیان وعدهمصداق

آشنا کردن مردم با واقعیت اوضاع 

ابعاد
های خود نامزدهاآشنا کردن مردم با واقعیت

برکت و کمک اراده الهیمثره
کل الیه راجعونمؤید

تحقق صالح و خیر فرد نامزدهانتیجه

های همیشگی بدون واقعیتاز حرفسابقه

عمل طبق تشخیصوظیفه مردم

دلیل

عدم اطالع کسی از رأی رهربی

بدون اشکال بودن تفاوت آراء باهم

تک آحاد جامعه برابر بودن رأی رهربی با تک

گیریحجت بودن تشخیص هرکس برای خود در رأی

مشخص بودن هدف و راهدلیل

هوشیاری و آگاهی در مراحل حرکت رشط

مراقبت نامزدها بر گفتار صادقانه 
با اتکا بر اطالعات درست 

های مختلف پیرامون رأی رهربی نظامحرف

اصل بودن حضور مردم در اقتدار نظام 
نسبت به فرد قرارگیرنده در رأس نظام ارزیابی

مقابلنقطه
ی، صاحب پول،های بی ریشهنظام

امکانات و مورد حامیت سیاستمداران استعامرگر دنیا 

یک نعمت و برکت بزرگاهمیت

بستعدم بنمثره

تشکر از همه نامزدها  وظیفه ما

های بدست آمده اطالعات مبتنی بر گزارش
از منابع آشکار و پنهان شاهد

هاها و تخریبامکان بیان برخی حرفرضورت
های مردم برای جلب توجه برنامه  

های جامعهتخریب موارد مربوط به واقعیت

تخریب سایر نامزدها
مصداق

هاواقعیت نداشنت این حرف

موضع رهربی

ها بر حدسیات مبتنی بودن حرف

کمک الهی به پیدا شدن توفیق مسئولیت 
مصداق

کمک الهی به عدم توفیق مسئولیت 
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بندی به قول خود در متکین از شورای نگهبانپای دلیل


